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Após uma longa doença em declínio, a Irmã Mary Elisbeth Ruffing foi acolhida nos 
braços de um Deus amoroso, na manhã de 21 de setembro. Como a mais velha de oito 
crianças, Donna June aprendeu, desde cedo, na vida familiar como compartilhar e como 
cuidar com compaixão dos outros. Mais tarde, essas virtudes devem ter tornado a vida em 
comunidade muito mais fácil, para ela. Aqueles que tinham familiaridade com Donna, 
sabiam que ela também era uma pessoa responsável e confiável, possuindo os dons da 
integridade e da criatividade. 
 
  Depois da Irmã Mary Elisbeth ter lecionado em várias escolas secundárias, 
assumiu o cargo de Pastora Associada ou Ministra Pastoral e era tão amada naqueles 
cargos quanto fora em sala de aula. Em todos os trabalhos que assumiu, era estimada 
por sua gentileza e empatia. 
 
  Ela possuía uma postura delicada e, às vezes, parecia ser um pouco excêntrica, 
característica que a tornava ainda mais amada pelos outros. 
 

O amor de Irmã Mary Elisbeth pela beleza das palavras transcendeu as paredes da 
sala de aula. Além disso, em suas conversas informais com irmãs, familiares, amigos e 
aqueles a quem ela servia nas paróquias, também observava isso. Ela era hábil em 
escrever paródias para melodias cativantes também. 

 
  Ela tinha uma profunda afeição pela história da nossa de fundação. Ela passou 
dois anos em Roma, ajudando a escrever um número de volumes que guardam nossa 
história congregacional. 
 
  Os últimos anos da vida de Irmã Maria Elisbeth foram marcados por um sofrimento 
silencioso. Mesmo pagando o preço da deficiência física e da perda da memória, ela 
nunca perdeu sua suave doçura ou seu senso de humor. 
 

Uma das canções para a qual a Irmã Maria Elisbeth escreveu novas palavras, foi 
intitulada "Maria, Virgem dos Começos". Agora, Maria está mostrando à Irmã Elisbeth 
novos começos celestiais, onde, com a Trindade, viverá para toda a eternidade. Que ela 
interceda por nós, por esta mesma graça. 


